
Farnost Kameničky                                                         Rok 2019  

POŘAD BOHOSLUŽEB 

v týdnu od  8. 9.  do 15. 9.       
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby 

Ne  

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

NAROZENÍ PANNY MARIE 

 

7,30 Za Romana Adámka 

   8.9.   10,30 Za živé i zemřelé farníky 

 === ====== 

 === ====== 

Po 

9.9. 
Sv. Petra Klavera, kněze 

=== ====== 

=== ====== 

Út 

10.9. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 
=== ====== 

18,00 V Jeníkově: Mše svatá nebude 

St 

11.9. 
Středa 23. týdne v mezidobí 

=== ====== 

17,45 Za Aloise Sodomku, rodiče a sourozence 

Čt 

12.9. 
Jména Panny Marie 

=== ====== 

18,00 V Jeníkově: za Ludmilu a Karla Laštůvkovy a dceru 

Pá 

13.9. 
Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a 
učitele církve 

=== ====== 

17,45 Za Josefa a Boženu Hubených, rodiče a sourozence  

So 

14.9. 
Povýšení svatého Kříže 

7,30 Za Pavla Chmelíka, vnučku, tři bratry a rodiče  

=== ====== 

Ne 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

PANNY MARIE BOLESTNÉ 

7,30 Za živé i zemřelé farníky 

15.9. 
10,30 

Za Zdeňka Jehličku, oboje rodiče a Stanislavu 
Myškovou 

 === ====== 

 === ====== 

„ Služte Pánu s radostí ! „ ( Ž 99,1 ) 
Farnost Svratka zve na slavnost uložení ostatků blahoslavené Anny Kolesárové, slovenské mučednice čistoty, 
 které se bude konat v úterý 10. září 2019 ve farním kostele při mši svaté v 18:00 hod. 
Slatiňany: Den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání se koná v sobotu 14. září 2019 v klášterní kapli
 sester františkánek. Začátek v 9:30 hod. Úplný pořad je ve vývěsce před kostelem.  
Sbírka na církevní školství v naší diecézi bude příští neděli 15. září 2019 při obou mších svatých. S 
 poděkováním za podporu círk. škol: Mons. Jan Vokál, biskup a P. Prokop Brož, bisk. vikář pro c. školy.  
Pouť v Chlumětíně: V neděli 15. září v 11 hodin bude sloužena poutní mše svatá v kapli v Chlumětíně. Ze 
 Svratky do Chlumětína půjde pěší procesí: v 10:00 vyjde od kostela, v 10:30 pobožnost u kříže mezi 
 Svratkou a Chlumětínem - vede P. Petr Vtípil, v 11:00 slavnostní poutní mše svatá v kapli Jména Panny 
 Marie v Chlumětíně - slouží P. Jiří Prokůpek. Po mši sv. bude udílet P. Petr Vtípil novokněžské 
 požehnání. 
Spuštění nových farních stránek: Dnešním dnem jsme spustili nové farní stránky na adrese 
www.farnostkamenicky.cz. Nové farní stránky přináší nový vzhled stránek, možnost pohodlného zobrazení a 
procházení stránek na mobilních telefonech a tabletech nebo možnost zasílání automatického oznámení o 
novém obsahu stránek (ohlášky, fotogalerie, články, události, slovo na týden) na váš email. Nezapomeňte si vzít 
letáček s podrobnými informacemi o nových stránkách, které najdete na skřínkách se zpěvníky, na kůru i v 
sákristii. Pokud by měl někdo zájem se podílet na rozvoji farních stránek a tím obohatit sebe i ostatní, bude 
vítán; (např. sepisovat historii farnosti a našich kostelů/kaplí, psát zajímavé články, psát svůj blog, atd.) 


